Návody do cvičení CJ07 – Trvanlivost stavebních materiálů

Úloha 4
Celkové množství chloridů v cementové pastě podle normy EN 196-2
Cíl cvičení
Cílem cvičení je představení měření celkového obsahu chloridů v cementové pastě, dle normy
EN 196-2.
Obecná teorie
Chloridové ionty vstupují do betonu jako kontaminanty z použitých vstupních surovin, příp. do
materiálu vstupují v průběhu výstavby z okolního prostředí. Chloridy nejsou podezřelé z přímé
koroze cementu, avšak tvoří významný rizikový faktor, protože značně ovlivňují ocelové výztuže z
železobetonových konstrukcí.
Je prokázáno, že při hydrataci cementu za zvýšené zásaditosti (pH~13) dochází ke vzniku pórů
ve struktuře hmoty. V takových podmínkách je pasivní film oxidu γ-Fe2O3 aktivován přes povrch
ocelových výztuží, jež jsou do betonu vloženy. Výztuž zde zastává také funkci mechanické
překážky, která zpomaluje průnik agresivních látek, jež mohou způsobit korozi. Vzhledem k tomu,
že je beton porézní materiál, nemůže být ocelová výztuž v čase stabilní. To je způsobeno převážně
průnikem kyslíku, vlhkosti a jiných agresivních chemických látek. Mezi nejdůležitější agresivní
prostředky spojené s korozí výztuže patří oxid uhličitý a chloridové ionty. Právě přítomnost těchto
sloučenin má vliv na v neutralizaci ochranného filmu kolem ocelového prutu. Přítomnost vysokého
množství chloridů aktivuje ocelový povrch prutu, jež tvoří anodu, zatímco jeho pasivní povrch tvoří
katodu. Koroze může začít na zvýšené pH, které je podpořeno stálou přítomností kyslíku a vody.
Během koroze se ocel spotřebovává a tvoří vrstvu porézního materiálu, který má menší pevnost a
má větší objem, než ocel na počátku, kdy byla vložena do betonu. Tím se tvoří zvýšené napětí
v tahu a ztrácí se adhezívní vazba mezi výztuží a betonem.
Koroze ocelové výztuže je výrazně iniciována, je-li dosaženo kritické koncentrace
chloridových iontů. V praxi je pojem celkového obsahu chloridových iontů v cementu (v hm. %)
často používán. To z důvodu, že určení obsahu chloridů v betonu je relativně snadný způsob, jak
zjistit, jak velké je možné riziko vzniku koroze.
Chloridy závazné v cementu, mohou výrazně ovlivnit rychlost vniknutí jiných chloridových
iontů, což má za následek zkrácení doby, po kterou chlorid korozi iniciuje. Chloridy mohou být
vázány chemicky nebo fyzikálně - na povrchu hydratace nebo Pocolanských reakčních produktů.
Chemické vazby chloridů souvisí s použitou fází pojiva C3A a C4AF. Trifosforečnan hlinitý reaguje
s chloridy, za vzniku Friedlovi soli (3CaO∙Al2O3∙CaCl2∙10H2O), zatímco trojmocné železo reaguje
s chloridy za vzniku analogické Friedlovi soli (3CaO∙Fe2O3∙CaCl2∙10H2O). Ta je produkována
interakcí s C4AF. Předpokládá se, že zbývající volné (chemicky nevázané) chloridové ionty, jež
jsou ve formě roztoku umístěné v pórech, jsou hlavní hrozbou pro ocelové výztuže, kde mohou vést
k jejich korozi. To je odůvodněno schopností chloridů rychle se šířit směrem k ocelové tyči.
Předpokládá se však, že vyšší obsah C3A má za následek lepší odolnost oceli proti chloridovým
iontům, jež vyvolávají korozi.
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Experimentální část









Vyrobte jednoho těleso o rozměrech (40 x 40 x 160 mm). Použitý cement je CEM II/B-M
32.5 R a v/c = 0,5.
Vyjměte těleso z formy, ponechte jej 24 hodin za laboratorních podmínek a uložte jej na 2
dny do vodní lázně
Natřete celý vzorku ochranným epoxidovým nátěrem, jeden povrchu však ponechte bez
nátěru
Uložte vzorek do roztoku chloridových iontů o koncentraci 3,5% NaCl
Na straně vzorku bez epoxid. nátěru vyvrtejte (dle obr. 1-a) 6 otvorů o hloubce 0,5 mm.
Získaný cementový prach ze všech otvorů smíchejte, prach bude použit k následující
analýze. Dle obr. 1-b analogicky pokračujte s vývrtem až do hloubky 1,0 mm (a poté do
hloubky 1,5 mm).
Stanovte množství chloridových iontů metodou nepřímé titrace
Stanovte profil chloridových iontů a vypočtěte jejích difúzní koeficient

Obr. 1: Vzorek cementové pasty: (a) Vyvrtané otvory do vzorku; (b) Hloubka vyvrtaných otvorů.
Měření celkového obsahu chloridů dle normy EN 196-2









Za míchání a zahřívání plně rozpusťte odvážené množství (cca 5g) z každého práškového
vzorku cementu v připraveném roztoku 50 ml destil. vody a 50 ml zředěné kys. dusičné (1:2
HNO3:H2O).
Po dosažení teploty varu pokračujte s varem po 1 minutu a poté přidejte 10 ml 0,1-M
AgNO3.
Pokračujte s varem po 1 minutu, poté roztok zfiltrujte
K roztoku přidávejte zředěnou kys. dusičnou (1:100 HNO3:H2O), až do celkového objemu
200 ml.
Roztok ochlaďte na cca 25 °C a přidejte 5 ml roztoku indikátoru NH4Fe(SO4)2∙12H2O
Pomocí titrace za intenzivního míchání s roztokem 0,1-M NH4SCN stanovte celkový obsah
chloridů v centovém prášku.
Konec titrace je indikován přechodem barvy na tmavě červenou
Vypočtěte celkový obsahu chloridů (jako podíl hmotnosti cementu) přes rovnici (1)
% Cl    V  0 .01  (

MB Cl
m

)

kde:
ΔV = VAgNO3 - VNH4SCN
MBCl = 35,5 g/mol
m … hmota vzorku prášku s každé hloubky

(1)
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Výpočet difúzního koeficientu chloridů
Šíření chloridových iontů je určené podle druhého Fickova zákonu, za předpokladu, je-li uvažován
fenomenologický přístup.
Aplikace 2. Fickova zákona k difúzi chloridových iontů v cementové pastě




cementová pasta je homogenní a izotropní materiál
transport chloridových iontů přes cementové pasty je považován za jednosměrný (v 1 ose)
v porézním médiu
je předpokládáno, že není ustálen rovnovážný stav

Dle výše uvedeného 2. Fickova zákona je jeho druhá část vyjádřena rovnicí (2)
C
t
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D

x  x 

(2)

kde C(x, t) je koncentrace chloridů (%/m3) na místě x (m) v čase t (s).
Pokud předpokládáme, že je difúzní koeficient D konstantní a následující rozhraní je vyjádřeno
podmínkami (3) a (4):
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řešením rovnice (2) je matematické vyjádření rovnice (5):
x 
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(5)

kde:
C(x,t) je koncentrace chloridů (%/m3) v hloubce x (m) od povrchu vzorku v čase t (s); Cs je
koncentrace chloridů na povrchu vzorku (%/m3); D je difúzní koeficient (m2/s); erf je Gaussova
chybová funkce, která je dána přes rovnici (6).
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Výpočet difúzního koeficientu (D) chloridových iontů bude provedená dle upravené rovnice
(5), které byly stanoveny z titračně získaných koncentrací chloridů dle normy EN 196-2. Níže je
uveden popis, jak výpočet difúzního koeficientu provést:
Difúzní koeficient (D) chloridových iontů je se vypočte dle následujícího postupu:


Vyplňte odpovídající kolonky s danou průměrnou hloubkou vývrtu (mm) (sloupec A) a
získanou stanovenou koncentrací chloridových iontů (%) (sloupec B).
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V definici je zmíněna (sloupec C), kde je proveden výpočet dle druhého Fickova zákona –
koncentrace chloridových iontů v daném čase (t) (buňka F5), což je doba, po kterou byl
vzorek uložen v roztoku NaCl. Zapsaná hodnota času (počet dnů) by měla být opravdu
přesná.



Zadej dvě náhodné hodnoty do buněk I8 a I9.



Pomocí aplikace v Excelu s názvem "Řešitel" (obr. 39) vypočti ve sloupci D požadované
hodnoty: druhou mocninu celkového rozdílu mezi odhadovaným a stanoveným množstvím
koncentrace chloridových iontů, přičemž stanovované množství koncentrace chloridů musí
být minimalizováno (buňka D7). Pro informaci, v buňkách I8 a I9 jsou proměnné, které
budou stanovovány a hodnota v buňce I9 musí být ≥ 0.0000001.

Hodnota v buňce I8 je vypočtené koncentrace chloridových iontů na povrchu vzorku a hodnota v
buňce I10 je difúzní koeficient chloridových iontů, která je derivována hodnotou v buňce I9. Tato
hodnota difúzního koeficientu chloridových iontů (D) musí být uvedená v jednotce (m2/s).

Obr. 2: Použité hodnoty v aplikaci "Řešitel".
Výsledky
Své výsledky vyplňte do následující tabulky Tab. 1:
Tab. 1: Shrnutí výsledků úlohy č. 4
Hloubka (mm)

Koncentrace chloridů (%)

0-5

0,511

5 - 10

0,426

Cs (%)
D (m2/s)

